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Würths bultpistol Diga CS–2 Power
Direktinfästning med bultpistol är en av de mest effektiva metoderna för infästningar i stål och betong; det spar tid och
ökar effektiviteten på byggarbetsplatsen samtidigt som det ger en säker och hållbar infästning.
”- Würths bultpistol Diga CS–2 Power (art.nr. 1864 902) har marknadens kortaste intryckningsdjup, säger Magnus
Persson, produktchef på Würth Svenska AB. ”–Det i kombination med den låga vikten, 3,6 kg, gör att du orkar en hel
arbetsdag utan att bli trött i händer och armar. Djupjusteringen gör du enkelt med tummen. Den har även en mycket låg
rekyl, vilket gör den väldigt användarvänlig.”
Trots den lätta vikten är den mycket kraftfull, och klarar utan problem montage av innerväggsreglar på stål och betong
samt lättare infästningar på murverks-, betong- och stålmaterial. Effekten är 105 Joule och bultpistolen har en elektronisk
gasinsprutning samt ett inbyggt dammskydd vid magasinet. Magasinet rymmer 40 spikar i längd 15 – 40 mm med ∅ 2,6
mm, 3,0 mm och 3,7 mm. Spikpistolen levereras komplett med batteri, batteriladdare, slagstift, väska, skyddsglasögon
och öronproppar.
Vi har det mesta du behöver när det gäller infästning, som t.ex. bult- och spikpistoler (både gas- och krutdrivna), skruv,
spik och kemisk infästning. Utöver detta erbjuder vi även utbildning för användning av bultpistol, för att säkerställa att de
montage som görs med bultpistol på arbetsplatsen utförs på ett säkert och effektivt sätt med hög kvalitet.
”- Läs gärna mer om våra infästningslösningar på www.wurth.se, eller kontakta vår kundsupport/din Würthsäljare”
avslutar Magnus Persson.
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